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 ھي معرفة مقدار نمو السكان في منطقة ما وأیضا التنبؤ بالمستقبل :النمو السكاني 
  

 ھي السنوات المطلوبة لكي یتضاعف حجم السكان حسب معدل نمو معین :سنوات التضاعف  
  

 ھو اإلنجاب الفعلي أي عدد الموالید األحیاء: الخصوبة  
  

 القدرة على اإلنجاب :  
  ة الفسیولوجیة على اإلنجاب وھو ضد العقم وھي ال تعني بالضرورة وجود  إنتاج فعلي من الموالید ھي القدر

  ویصعب قیاسھ مقارنة بالخصوبة
  

  االفتقار الدائم لجمیع دالئل الحیاة في أي وقت بعد حدوث الوالدة الحیة ):األمم المتحدة( تعریف الوفاة  
  

 الجغرافیة الطبیة :  
 فیة  البشریة التي تھتم بدراسة البیئات المختلفة وارتباطھا بانتشار أمراض معینةھو أحد فروع الجغرا

یركز الجغرافي على دراسة أنماط التوزیع السكاني للوفیات واألسباب الرئیسیة المسببة وارتباطھا بالظروف البیئة 
  السائدة

  
  تعریف المنظمة الصحیة العامة ( المولود الحي:( 

 الحمل بصرف النظر عن مدة الحمل والتي تظھر علیھ أي عالمة من عالمات الحمل كالتنفس ھو الجنین الناتج عن

  

  :تعريفات  الهجرة
التغیر الدائم في مكان اإلقامة بدون تحدید المسافة سواء كان اختیاریة أو إجباریة دون التمییز بین   لي

  الھجرة الخارجیة أو الداخلیة

  یستلزم بھا تغییر مكان اإلقامة، ركات المكانیة بین وحدة مكانیة وأخرى نوع من أنواع التح  ةاألمم المتحد
وبالنسبة لتعریف األمم المتحدة ھنالك بعض االنتقاد علیھا وھي مدة اإلقامة وھل ھي دائمة أو 

  مؤقتة وماھي المسافة المطلوبة قطعھا لكي یسمى الشخص مھاجر

دائمة أو شبة دائمة بحیث یكون المكان الجدید بعید عن بأنھا االنتقال من مكان إلى آخر بنیھ   المرشود
مع حدوث تأثیر ، المكان األصلي ولدرجة تحول دون ممارسة العمل نفسھ في المكان القدیم 
  ملحوظ في الروابط االجتماعیة للمھاجر وعالقة بجماعتھ في مكان األصل
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 تقدمة والنامیة وأیضا الفقیرةیتھم بالنمو السكاني الدول الم  
 ھنالك دول تحاول تقلیل سكانھا مثال الصین والدول النامیة تحاول زیادة نموھا السكاني  
  ٢.٢النمو السكاني المثالي لبقاء المجتمع مثل ما ھو علیھ   

  فإذا قل عنھ نقص المجتمع وإذا أرتفع زاد المجتمع
 كلزیادة النمو السكاني یتسبب إلى كثیر من المشا  
 على التنبؤ بالمستقبل افتراضا لو استمرت الزیادة كما ھیھ  معدل الزیادة الطبیعة یساعدنا  

  
  ؟النمو السكانيما المقصود ب

  ھي معرفة مقدار نمو السكان في منطقة ما وأیضا التنبؤ بالمستقبل
  

  الفرق بین النمو السكاني والزیادة الطبیعیة
  لسكان بسبب الموالید والوفیاتالزیادة الطبیعیة ھي زیادة او نقصان ا

  أم النمو السكان ھي الزیادة أو النقصان في السكان بسبب نتیجة للزیادة الطبیعیة وصافي الھجرة
  

  سنوات التضاعفتعریف  
  

  طریق حسابة معدل النمو بإستخدام بیانات التعداد السكاني
  دام  تعدادین سكانیین لحساب معدل النمووھي تستخدم في حالة عدم توافر البیانات من السجالت الحیویة بإستخ

  
  مقدار عددي ثابتوفق أن السكان یتزایدون : المتوالیة العددیة -١

 ال تكون واقعیھ على المدى البعید :سلبیات
 بمعدل ثابتأن السكان یزیدون  :المتوالیة الھندسیة -٢
 المتوالیة األسیة  -٣
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  الدیموغرافي) التحول(نظریة االنتقال 
قتصادي واالجتماعي وما حدثھ من تحسن في مستوى المعیشة وارتفاع دخل الفرد إلى انخفاض النمو یؤدي التطور اال

  السكاني من خالل خفض الوفیات أوال ثم الخصوبة الحقا

  أربع مراحل دیموغرافیة إلى  ضعبلا یقسمھاجمیع المجتمعات تمر بمراحل 

ترتیب 
  )بالتقریب(معدل النمو   فیةالسمات الدیموغرا  أسم المرحلة  المرحلة

  األولى
البدائیة أو ما قبل 

  التنصیع
  )الماثوسیة(

 معدل الموالید مرتفع  
 معدل الوفیات مرتفع  
 جمیع المجتمعات تمر بھا  
 شیوع الحروب والنزاعات  

  منخفض
  %)١ال یصل إلى ( 

  التزاید السكاني المبكر  الثانیة

 معدل الموالید مرتفع  
 خفاضمعدل الوفیات بدأ في اإلن  
  ظھور التطعیم(تطور في الصحة(  
 عشتھا الدول األروبیة بعد 

  الثورة الصناعیة

  مرتفع
  %)٢أكثر من (

  التزاید السكاني المتأخر  الثالثة
 معدل الموالید أخذ في اإلنخفاض  
 معدل الوفیات منخفض نسبیا  
 تعیشھا مصر والصین وتونس  

  نمو بطئ نسبیا
)٢ – ١(%  

  الثبات واإلستقرار  الرابعة
 معدل الوفیات منخفض  
 معدل الموالید منخفض  
 تعیشھا الدول المتقدمة  

 ً   نمو منخفض جدا
  %)١أقل من (

  قد یطلب منك تحدید مرحلة الدولة عن طریق مسألة في أالختبار  

 
 

  لم تحدد مسببات واضحة للتحول .١
  ال نستطیع توقع  الفترات الزمنیة للتحویل من كل مرحلة .٢
 قرویة إلى حضریة دون إنخفاض في الخصویة تحول حالة .٣
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 التباين الجغرافي لمستويات الزيادة الطبيعية في العالم
  ١.٥معدل الزیادة الطبیعیة في الدول النامیة%  
  ٠.١معدل الزیادة الطبیعیة في الدول المتقدمة%  
  ١.٢معدل الزیادة الطبیعیة في العالم%  
 في العالم% ٢جلت ھي في بدایة الستینات وصل إلى أعلى زیادة طبیعیة س 

  

 معدل الزيادة الطبيعية يف دول العامل

  %١دول تنخفض بھا معدل الزیادة الطبعیة عن 
   - ھي  الدول المتقدمة والقلیل من الدول النامیة مثال روسیا البیضا وقد تصل إلى الصفر أو أقل

  لھجرة لكي ال تصل إلى المعدل الصفريومن ھنا تأتي الدول إلى وضع الحوافز وفتح باب ا
  

  %)١.٩ – ١( دول ذات معدالت منخفضة نسبیاً 
  كیسكملا -  سنوت – دنھلا – یالحظ معدل الخصوبة یتجھ نحو االنخفاض مثال الكویت

  
  ) ٢.٩ – ٢( دول ذات معدالت مرتفعة 

  )الصومال ( وبعض دول أفریقیا )  بولیفیا ( وأمریكا الالتینیة  ) السعودیة( مثل بعض دول أسیا 
   اینیك – ناتسناغفأ – رصم – ایروس اضیأو
  

  )فأكثر % ٣( ذات معدل مرتفع جدا دول 
   مثال الیمن في أسیا والنیجر في أفریقیا

  

  معدل الزيادة يف الوطن العربي
  %)٢أي أقل من ( بلدان ذات مستویات منخفضة نسبیاً 

  تونس ولبنان والمغرب وقطر والبحرین واإلمارات والكویت والجزائر وجیبوتي : ھي ثمانیة دول
  

  %)٢.٩ – ٢( عة نسبیا بلدان ذات مستویات مرتف
  وھي مصر والسودان ولیبیا وموریتانیا والعراق وسوریا واألردن والسعودیة والصومال

  
  ) ٣.٩ – ٣( بلدان ذات مستویات مرتفعة جدا مقارنة بدول العالم 

  لیس ھنالك سوى الیمن 
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 في الدول النامیة ترتفع فیھا نسبة الخصوبة  
  النامیة الخصوبة قد تنخفض مقارنة في السنوات السابقة ولكن ال تزال مرتفعةفي الدول  
 في الدول المتقدمة أصبحت الخصوبة تصل للصفر أو أقل  
 السكاني لوفیات جعلت الخصوبة من أبرز العوامل المسببة للنمومعدل ا انخفاض  
 اآلنثر الخصوبة واضح كمثل ولكن في السابق كانت الوفیات مرتفعة والخصوبة أیضا مرتفعة فلم یكن أ  
 یساعدنا دراسة الخصوبة على التنبؤ والتخطیط لمستقبل النمو السكاني  
 یساعدنا دراسة الخصوبة في تفسیر الكثیر من األمور المتعلقة في الزیادة السكانیة 

  

  العوامل المؤثرة األساسية في النمو السكاني وحركة السكان بالترتيب
  الھجرة -٣      الوفیات -٢        الخصوبة  -١

    

 
أي مولود كل سنة طیلة سنوات قدرتھا على اإلنجاب للمرأة  ٤٥ – ١٥الشكل الطبیعي ھو أن القدرة اإلنجابیة ما بین 

وقد یزید عن ھذا العدد حیث أكبر عدد من األطفال ولدتھم امرأة ریفیة ) لیس توائم ( حیث تستطیع إنجاب  ثالثین طفال 
  حالة حمل ٢٧مولودا خالل  ٦٩ى وصل إل

  

  تعریف المنظمة الصحیة العامة ( المولود الحي( 

 تعتمد دراسة الخصوبة على احصاءات الموالید المولودین أحیاء 

  )ال یدخل الموالید المولودون وھم میتین ضمن دارسة الخصوبة( 

  

  

  

  

  

 مصادر بیانات لدراسة الخصوبة

 المسح بالعینة التعداد السكاني یةاإلحصاءات الحیو

  وھي تأتي من خالل دراسة
  :تعدادین مختلفین وھو یوفر 

  التركیب النوعي والعمري 
 

 بعض المتغیرات المتعلقة بالخصوبة  
  )الحالة الزوجیة والسن عن الزواج(

 

  أعداد مباشرة عن جملة الموالید وأعداد
 الباقین منھم على قید الحیاة

ھي تسجیالت المولید وھي من أھم 
  مصادر البیانات الخصوبة

 

توفر بیانات تفصیلیة أكثر من التعداد 
السكاني وتساعد على فھم الخصوبة 
والسلوك اإلنجابي وأمور ال توفرھا 

 التعداد السكاني



  

 نادي الهوية الجغرافية

  اإلختبار النهائي    محمد اِّـطر.د    جغرافيا سكان

 

٧ 
 

 
 ولیس دقیق عن الموالید یعطي معدل عام :معدل الموالید الخام -١
 یعطي معدل دقیق عن معدل الخصوبة الموجودة بالدولة :العاممعدل الخصوبة  -٢
 معدل الخصوبة الكلیة -٣
 معدالت الخصوبة العمریة الخاصة -٤
  باجنإلا نس يف ءاسنلا ىلإ لافطألا ةبسن -٥

  
 

 
  مولودا حي لكل دألف نسمة في السنة  ٢١بشكل عام یولد في العلم  
  في الربدول النامیة  ٢٣الید الخام إلى الموویرتفع معدل ً   مولودا حیا
  مولودا في الدول المتقدمة  ١١بینما ینخفض إلى  

  
  ةبوصخلا تالدعم يف يفارغجلا نیابتلا نیبی قبس ام

  ویتم تأكید التباین من خالل مؤشرات وأدقھا معدل الخصوبة الكلیة الذي یختلف من دولة ألخرى
  على مستوى العالم ) أطفال  ٣أقل من ( ٢.٧فبشكل عام تنجب المرأة في المتوسط 

    في الدول المتقدمة  ١.٦في الدول النامیة وینخفض ھذ المعدل إلى  ٢.٩یرتفع ھذا المعدل إلى و
  

  :أما بالنسبة للدول العربية
  :التباین فیھا ملحوظ إال أنھا تعد مرتفعة نسبیا مقارنة بغیرھا من الدول ویمكن تصنیف الدولة العربیة إلى ثالث ھي

 ) ٤األطفال أكثر من  ( ذات خصوبة مرتفعةالدول العربیة   -١
  العراق ، السودان ، الصومال ، الیمن ، فلسطین       
  )أطفال ٦(  حیث تعتبر الصومال أعالھم في معدل الخصوبة الكلیة      
     
 ) ٤ – ٣األطفال من  (ذات خصوبة متوسطة الدول العربیة   -٢

  عمان ، األردن ، سوریا ، لیبیا ، مصر     
  

 ) ٣األطفال أقل من  ( ضة نسبیا ذات خصوبة منخفالدول العربیة  -٣
   اإلمارات العربیة المتحدة، الجزائر ، تونس ، لبنان ، الكویت ، البحرین     
  تستخدم برنامج تنظیم األسرة الذي خفض من الخصوبةحیث كل من تونس ولبنان     
  أما دول الخلیج فوجود العمالھ الوافدة من اإلناث قد خفض المستویات العامة للخصوبة    
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  :العوامل الوسيطة : أوًال

  )العوامل التقریبیة( ولوجیة ؤ یالتي تؤثر مباشرة في الخصوبة من خالل متغیرات سلوكیة وبھي تلك العوامل 
  :مثال

 العوامل المؤثرة في التعرض للجماع   - أ
 العمر عند الدخول للحیاة الزوجیة  
 العزوف عن الزواج  
 طالق ووفاة الزوج ( لة بین زواج وأخر المدة الفاص(  
 االمتناع االختیاري عن الجماع  
 االمتناع اإلجباري بسبب العجز أو المرض 

  

 العوامل المؤثرة في التعرض للحمل   - ب
 سبب غیر إختیاري(  عدم القدرة على اإلنجاب بسبب العقم الطبیعي(  
 موانع الحمل استخدام  
  ياختیارعدم القدرة على اإلنجاب ألسباب  

  

 العوامل المؤثرة في الحمل والوضع   - ت
  تؤدي إلى وفاة الجنین اختیاریةاإلجھاض القھري ألسباب غیر  
  تؤدي إلى وفاة الجنین اختیاریةألسباب  االختیارياإلجھاض 

  

  والبيئية واالقتصادية االجتماعيةالعوامل : ثانيا
 :التعلیم )١

    الخصوبة بشكل كبیر انخفضتكلما أرتفع مستوى التعلیم 
  فمن المالحظ أن ھنالك رغبة أكبر من غیر المتعلمین 

  أو األقل تعلما على انجاب عدد أكبر من األطفال
 

  :طرق ٤یؤثر التعلیم في على الخصوبة بـ 
 مستوى المعیشة وطریقة حیاة الفرد  
 یستطیع الفرد الحصول على المعلومات الالزمة لتأجیل الحمل أو منعة  
 ھا بشكل أكبر لدى المتعلمینمفاھیم تنظیم األسرة یتم قبول  
  مستوى التعلیم ارتفاعیرتفع متوسط السن عند الزواج مع 

  

 :المھنة )٢
فالمھنة التي یمارسھا الزوج أو الزوجة كلما كانت من المھن  ومستوى الخصوبةھنالك عالقة بین المھنة  

واإلداریین أقل من  حیث أن المھندسین من أصحاب المھن الفنیة الیدویة أصبح أطفالھم أكثر من غیرھم
  والعمالة  المزارعین
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 : الدخل )٣
 وھو ملحوظ في المجتمعات الغنیةلكل طفل یزداد مع زیادة دخل الفرد  تكلفة التنشئة 

  ولكن تأثیر الدخل لیس واضح بسبب تداخل الخصائص  فكلما زاد دخل الفرد انخفضت مستوى الخصوبة   
  

 : عمل المرأة )٤
 ت انخفض معدل الخصوبة كلما زاد نسبة النساء العامال

 
 ):ریف أو حضر( نمط المعیشة   )٥

    وقیمة األطفال اجتماعیا مرتفعة  أقل ففي الریف نسبة الخصوبة أعلى من الحضر حیث تكالیف التنشئة 
 أما المدن تسھم في خفض مستوى الخصوبة مما یساعد على إنجاب أعداد أكثر من األطفال 

 
 : الرضاعة الطبیعیة )٦

  شھور ٤الحمل حوالي  تؤجلألنھا  مستوى الخصوبة یؤدي إلى خفضالرضاعة الطبیعیة  على االعتماد
  

 : سن الزواج  )٧
  وھي أحد العوامل الوسیطة للحملفترة اإلنجاب أو التعرض  تقلصتكلما أرتفع سن الزواج للمرأة 

  
 : الدیانة  )٨

مما یسھم في سائل تنظیم األسرة الدیانات السماویة بشكل عام تحث على التكاثر والتناسل وترفض اإلجھاض وو
  الدین على السلوك اإلنجابي بتعالیم االلتزام رفع الخصوبة بحیث یؤثر

  
 : القیم والعادات والتقالید   )٩

ً للعادات والتقالید السائدة  تؤثر إیجاب وسلبا على الخصوبة ویحتاج ھذا العامل للكثیر للدراسات والبحوث وتبعا
  وھو غیر واضح ومحدد

 
 : ألطفال الرضعوفاة ا  )١٠

 كلما زاد وفاة األطفال الرضع أسھم ذلك بزیادة الخصوبة لتعویض الفاقد بسبب الوفاة
 

 :مانع الحمل )١١
  وھو أحد العوامل الوسیطة حیث یعكس السیاسة السكانیة للدولة الخصوبة انخفاضیعمل على  

 
 : التأمین للمسنین وصنادیق االجتماعيالضمان  )١٢

فھو یضمن لآلباء مستقبال جید دون االعتماد على على التقلیل من رغبة الخصوبة  االجتماعيیساعد الضمان 
  األبناء مما یقلل من قیمة األطفال ویسھم في خفض الخصوبة

  لضمان رعایة األبناء لھم عند الكبر زیادة الخصوبةأما عدم وجودة یساعد على 
  

 : عوامل أخرى )١٣
   في الخصوبة والتناسل  لربیع أفضل الفصول  كمثل المناخ والفصول األربعة حیث یعتبر فصل ا
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١٠ 
 

 

 
 في التغیرات الدیموغرافیة ھو  السبب الرابع  
  والزمت اإلنسان منذ ظھورة على وجھ األرض فھو یھاجر لطلب الرزقھي ظاھرة ال تقتصر على البشر  
 فھي تختلف عن الوفاة والخصوبة  الھجرة لیست حتمیة كمثل الوفاة وال ضروریة كمثل الخصوبة  
 شمالیةالھجرة تنشأ دولة بأكملھا كمثل أسترالیا وإسرائیل وأمریكا ال  
 لیس ھنالك تاریخ محدد للھجرة ولكن بداء مع احتیاج اإلنسان لمتطلبات المعیشة وطلبا للرزق  
  فردیة اآلنفي السابق كانت الھجرة جماعیة أما  
 بسبب قیود القوانین والحدود السیاسیة أصبحت الھجرة بعد نشأة الدول أكثر تنظیم ولم تعد سھلھ  
  لكي یسمى مھاجر سواء كانت لمدینة أو منطقة أو مقاطعة أو دولةعبور حدود جغرافیة  الشخصیجب على 

  

 
  أحد عوامل التغیر السكاني ولھا أثار إیجابیة وسلبیة على المكان المھاجر منھ وإلیھ 

  ودورھا اإلیجابي في تخفیف حده التباین بین املناطق من حیث األجور ومستویات المعیشة 
  لعمالة فالتحرك یكون من مناطق تتسم بمعدل بطالة مرتفعة وأجور منخفضة والبطالة ونسبة ا

  إلى مناطق ذات أجور مرتفعة وبطالة منخفضة
  أما أثارھا السلبیة فھو تمركز الجالیات في مناطق معینة 

  

 أنماط الهجرة

 

 قت الحرب والسلممدى حدوث الھجرة في و) ب      مستوى الثقافة   ) أ

  الوصف  النوع

  مثال ھجرة التتار على بغداد وتدمیرھا  ھجرة غازیة

  ھي ھجرة جماعة ذو ثقافة أرقى مستوى من تلك المنطقة المقصودة والمتعرضة للفتوحات  ھجرة الفتوحات

  ھي قیام دولة متقدمة وقویة باالستیالء على دولة جدیدة واستغالل مواردھا  االستعمار

  .وتتمثل بالھجرة االختیاریة وقت السلم وتحدث بین  دول مستقر   وافدینھجرة ال
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 أسس وتصنيف الهجرة
:ومن ھذه األسس. یمكن وضع أسس یقوم علیھا تنصیف الھجرة بوضوح ومن ثم تحدید أنواعھا بدقة   

   :االنتقـالحرية   )١
 اریةاختی) ب  إجباریة ) أ        تصنف الھجرة على حسب أساس حریة اإلنتقال 
  في الھجرة واالختیارھنالك مشكلة في تحدید مفھوم اإلجبار  
  وأمثلھ الھجرة اإلجباریة ھي المواطنین الفلسطینیین 

  

  :المجال الجغرافي )٢
  ھجرة خارجیة) ب    ھجرة داخلیة ) أ    تصنیف الھجرة بناء على المجال الجغرافي

 

  :رة الخارجية عن الداخلية فيـتختلف الهج
 والنفسیةالمادیة ( مرتفعة التكالیف  الھجرة الخارجیة (  
 الھجرة الخارجیة ذو ضوابط وقیود أكثر من الداخلیة 

  
  تصنيف الهجرات الداخليةو

 الھجرة من الریف إلى المدن )١
 الھجرة من المدن إلى المدن )٢
 الھجرة من المدن إلى الریف )٣
 الھجرة من الریف إلى الریف )٤
 الھجرات اإلقلیمیة )٥

 

 :المسافة )٣
 على أساس المسافة التي یطقعھا المھاجر إلى ھجراتتصنف الھجرة  
 قصیرة المسافة) ب    طویلة المسافة   ) أ

  

  :مدة اإلقـامة في مكان الوصول  )٤
 :تصنف الھجرة حسب مدة اإلقامة في مكان الوصول إلى

 الھجرة إلى أمریكا :ھجرات دائمة  ) أ
 ھجرة التعلیم تكون لفترة محدودة یعود بعدھا المھاجر إلى بلده مثل :الھجرات المؤقتة  ) ب
 الجماعات الرعویة ، ھجرة العمال  :الموسمیةالدوریة أو الھجرات   ) ت
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   :الوصول إلى المكان الجديد  كيفية )٥
   :تصنف الھجرة حسب كیفیة الوصول إلى المكان الجدید إلى

  تمثل إنتقال الشخص مباشرة من مكان األصل إلى مكان الوصول :الھجرة المباشرة ) أ
  نتیجة التقدم الھائل في وسائل المواصالت لم یعد سائد في الوقت الحالي :الھجرة بالخطوات )ب
  

 : الهجرة فردية أم جماعية )٦
 أتى بمفردة تاركا أسرتھ في مكان األصل  :الفردیةالھجرة 
  ألخرىفھي جماعة وقبیلة وتنقل من مكان  :جماعیةالھجرة 

  

 :الهجرة  اتجاه )٧
 إلى نوعینتصنف الھجرة حسب اإلتجاه 

  ھجرات مغادرة من الدولة) ب    ات وافدة إلى الدولة  ھجر )أ
 

 مصادر بیانات الھجرة

 المسوحات بالعینة التعداد السكاني سجالت الھجرة

ة التعداد وتوفر العدید من تستخدم استمار
البیانات مثل المیالد وماكن اإلقامة وھي 

 أفضل المصادر

 

تستخدم في الھجرات الدولیة ونادرة ما 
 تستخدم في الھجرات الداخلیة لصعوبتھا

 

ھي كثیرة اإلستخدام وتساعد في التنبؤ 
 ومعرفة العوامل الؤثرة
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١٣ 
 

 

 

 

 طریقة محل المیالد
ً  تعتبر لتوفیر البیانات عن مكان المیالد ومقر . أكثر الطرق شیوعا

  :من التعدادات السكانیة یمكن تصنیف السكان إلى فئتینواإلقامة 
 :سكان غیر مھاجرین )١(

 ھم الذین حصروا في مكان والدتھم نفسھ 
  :سكان مھاجرون )٢(

 .والدتھم  ھم الذین  تم حصرھم في مكان غیر مكان 

 یقة تغییر محل اإلقامةطر
عن طریق قوانین األحوال المدنیة في بعض الدول التي تلزم 

قامة ولكن الناس قد ال الناس باإلبالغ في حالة تغییر محل اإل
   وال یسجلون في وقت حدوثھایلتزمون  

  ولكن مفیدة في الدول التي تطبق تسجل السكان        
  ) الدینمارك،  اھولند(                                                     

 طریقة المعادلة الموازنة
  تعتمد على بیانات التسجیالت الحیویة 

 وھي الفرق بین تعدادین سكانین

  طریقة مقارنة معادالت نمو السكاني
 لفترة معینة

تعتمد على مقارنة معدل النمو للدولة بمعدل النمو في 
فسھا خالل فترة زمنیة منطقة أو مناطق داخل الدولة ن

ال یمكن إستخدام ھذا الطریقة إال بتوفر ، معینة 
  :الشرطین

  
ال توجد اختالفات كبیره بین الوحدات اإلداریة أو  )١(

 المناطق الجغرافیة المدروسة داخل الدولة 
 

 ندرة الھجرة الدولیة من وإلى البلد المدروس  )٢(
 بحیث ال تؤثر على معدل النمو السكاني

 طرق قیاس الھجرة

 

 اءمعدالت البق
ھي العملیة التي یتم فیھا حسابة الفرق بین حدم فوج 

معین بناء على تعدادین سكانین وبین تقدیر حجم الفوج 
  سھ بإستخدام نسب البقاء من جداول الحیاة للدولةنف
  

 ال تعطي أرقام دقیقة عن حجم الھجرة 

وھي تمثل اإلحصاءات التي تجمعھا الجھات المسئولة مثل 
إدارة الھجرة واألحوال المدنیة عند القادمین أو المغادرین 

 من البالد

 إحصاءات العبور


